Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou poslední zpravodaj roku 2018. Je zároveň i
poslední, který vám uvedu jako jeho „šéfredaktor“. Toto slovo jsem dal do uvozovek
záměrně, protože ve skutečnosti žádná taková funkce v našem periodiku neexistuje. Nicméně
musí být někdo, kdo články shromáždí a dá je dohromady společně s obrázky do ucelené
podoby. Zpravodaj, tedy aspoň jeho fyzická podoba, vzniká celkem rychle – běžně je to jedno
celé odpoledne a půl noci, při které přemlouvám tak dokonalý nástroj jakým je Microsoft
Word, aby umístil text a obrázky do požadovaných pozic a tvarů. Tentokrát to byly dvě
odpoledne a dvě noci. O poznání delší čas trvá sepsání příspěvku, který by měl hlavu a patu.
To v mém případě trvá někdy i několik dnů, kdy se mi nejdřív do žádného psaní nechce, pak
se už téměř donutím sednout k počítači a začít bušit do klávesnice, ale nakonec to stejně
skončí tak, že vše píšu na poslední chvíli, kdy už není zbytí. Určitě v tom nejsem sám, protože
velká část příspěvků si ke mně najde cestu dlouho po předem avizované uzávěrce. To je ale
daň dnešní doby. Každý někam spěchá a odkládá vše, dokud to jde. Když už se sejdou
všechny články, tak nastává to nejhorší. Vtěsnat vše na omezený počet stran, který je
dělitelný čtyřmi. Když to zrovna nevyjde, tak buď hledám něco, čím prázdné stránky doplním,
nebo některé články nepoužiji a schovám si je na příští vydání. Zkrátka i tak malý občasník dá
spoustu práce. Proto prosím omluvte, když zpravodaj vyjde se zpožděním, nebo když v něm
naleznete pravopisnou chybu či jinou nedokonalost.
Doufám, že jsme se za 4 roky dokázali někam posunout, a že zpravodaj rádi čtete. Od
příštího zpravodaje bude šéfem Michal Schreiber. Pomáhat mu budu nadále já, Ludmila
Bednářová a Rudolf Doleček. Michal má určitě vlastní představu o tom jak bude chtít
zpravodaj koncipovat, takže určitě dojde k nějaké změně. Doufám také, že přejdeme na více
sofistikovaný software, který umožní pohodlnější a především rychlejší sazbu. S novým
softwarem snad přijde i nová vizuální podoba zpravodaje. Nechte se překvapit, jestli bude
jarní vydání stejné jako toto nebo už bude v novém kabátě. Přispívat do zpravodaje může
každý, tedy i vy čtenáři. Stačí příspěvek poslat na mailovou adresu oulisnice@orlicko.cz.
Budeme se snažit, abyste ve zpravodaji vždy našli důležité informace z dění v obci.
Jako informační zdroj o dění v obci můžete využít obecní internetové stránky

www.obeclisnice.cz, na kterých se můžete přihlásit k odběru informačního mailu o
pořádaných akcích, zveřejnění dokumentů na úřední desce či jiných důležitých informací
z obecního úřadu. Také funguje zasílání informačních SMS. Pokud máte zájem o zasílání
těchto SMS napište mail se svým tel. číslem na oulisnice@orlicko.cz. Nedávno jsme také
založili
obecní
profil
na
facebooku,
který
naleznete
na
adrese
www.facebook.com/obec.lisnice.uo/.
Pavel Štefek
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Zprávy z obecního úřadu
1. ustavující zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 2. listopadu 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:






ověřovateli zápisu Ludmilu Bednářovou a Petra Břízu, zapisovatelku zápisu MVDr.
Martinu Hynkovou – Lukesovou a program ustavujícího zasedání ZO.
volební komisi ve složení: předsedkyně Dana Kubíčková, členové Kateřina Břízová, Dana
Janoušková a Jana Kalousová.
pětičlennou Radu obce ve složení: neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a tři
neuvolnění radní.
tajný způsob volby starosty, místostarosty a radních.
volební řád pro volby starosty, místostarosty a členů Rady obce v předloženém znění.

Zastupitelstvo obce zvolilo:




neuvolněným starostou obce Líšnice Ing. Pavla Štefka.
neuvolněným místostarostou obce Líšnice Ing. Jana Štěpánka.
členy Rady obce Líšnice: MVDr. Martinu Hynkovou – Lukesovou, Marka Papcuna a
Michala Schreibera.

Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva Ing. Miroslavem Keprtou. Pracovněprávní vztah bude uzavřen formou
dohody o provedení pracovní činnosti na dobu určitou do 28.2.2019.

2. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 29. listopadu 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:


zprávu o činnosti rady obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:




ověřovateli zápisu Miroslava Daniela a Jiřího Hovádka a program zasedání.
Jednací řád Zastupitelstva obce Líšnice.
jmenování Ludmily Bednářové a Pavla Kaplana do Školské rady při Základní škole a
Mateřské škole Líšnice.
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ustavení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce a komisí rady obce, včetně
stanovení odměn. Na základě tohoto usnesení se odměna neuvolněných členů
zastupitelstva obce stanovuje jako souhrnná odměna za maximálně 3 odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce a bude poskytována od 1.12.2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
rozpočtové opatření č.7.
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě s pojistitelem Slavia pojišťovna a.s.
svěření dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice, dle přílohy

3. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 12. prosince 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:




zprávu o činnosti rady obce.
stav pořizování územního plánu.
územní studii.

Zastupitelstvo obce schválilo:




ověřovateli zápisu Martinu Hynkovou a Pavla Kaplana a program zasedání.
rozpočtové provizorium na rok 2019, na období do schválení rozpočtu na rok 2019, dle
pravidel rozpočtového provizoria.
smlouvu o poskytnutí příspěvku se Sdružením obcí Orlicko, IČO 70951993, na realizaci
projektu „Malé památky Orlicka“ a finanční příspěvek ve výši 32.130,- Kč na obnovu
litinového kříže s postavou ukřižovaného Krista na kamenném podstavci a sloupkových
Božích muk.

Jednání Rady obce Líšnice dne 7. listopadu 2018
Rada obce bere na vědomí:


termín auditu 4.2.2018 ze strany Krajského úřadu. Do té doby je třeba mít provedenou
kompletní inventarizaci.

Rada obce schválila:
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plán inventur k rozvahovému dni 31.12.2018 dle vnitřní směrnice č.16 pro provedení
inventarizace majetku a závazků obce a členy jednotlivých inventarizačních komisí.











počet členů Školské komise na 6 a navrhuje jako členy Školské komise za zřizovatele pro
místní Základní školu Ludmilu Bednářovou a Pavla Kaplana (současní rodiče dětí ze ZŠ i
MŠ). Dále bude Školská komise doplněna po dvou zástupcích ze strany pedagogů a po
dvou zástupcích z řad rodičů školáků – výběr volbou zorganizovanou ZŠ.
přesný obsah znění Dohody o pracovní činnosti se zastupitelem Ing. Miroslavem
Keprtou.
Rada dává souhlas s úhradou závazku z kupní smlouvy za pozemek St. st. 155, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 25 od
prodávajícího J.M. – u této smlouvy již byl proveden zápis do Katastru nemovitostí a je
tak splatná kupní cena. Od daně z nabytí nemovitého majetku je Obec osvobozena. Rada
se bude zabývat možností nákupu vybavení od původních majitelů a možností dalšího
využití.
Rada navrhuje ke schválení členy Finančního výboru, Kontrolního výboru, Povodňové a
krizové komise, Silniční komise, Komise pro Líšnický zpravodaj, Komise SPOZ, Komise pro
internetové stránky, Komise pro les a životní prostředí a dále navrhuje ke schválení OZ
odměny za výkon funkcí v těchto komisích – vše dle přiložené tabulky. Při souběhu funkcí
se odměna kumuluje nejvýše za 3 funkce. Členové komisí, kteří nejsou současně
zastupiteli, budou rovněž odměňováni odměnou schválenou OZ.
Rada projednala, upravila a předkládá OZ ke schválení návrh Jednacího řádu OZ. Reaguje
se v něm na nové technologie a vývoj ve společnosti.

Jednání Rady obce Líšnice dne 12. prosince 2018
Rada obce bere na vědomí:



stav, kdy jeden z pedagogů podal výpověď a skončí pracovní poměr ke dni 31.1.2018.
Řešení stavu – inzerce, osobní konexe, záskok důchodkyně.
postup s vyhotovením nového územního plánu, kdy bylo předložena základní varianta a
vyúčtována dotace PK.

Nové zastupitelstvo obce
Uplynuly více jak dva měsíce od komunálních voleb a měsíc od zvolení starosty,
místostarosty a rady obce. Několikrát jsem z kuloárů zaslechl, že někteří občané zastupitele
moc neznají. Proto jsem je požádal, aby se Vám představili a nastínili vize, se kterými šli do
zastupitelstva. A začnu rovnou u sebe.

Ing. Pavel Štefek, 31 let, starosta
Většina z vás mě určitě zná, nebo mé jméno už někdy zaslechla. Prošel jsem místní
mateřskou školkou, pěti ročníky základní školy a pokračoval jsem na osmileté gymnázium
v Žamberku. Po něm jsem absolvoval roční studium angličtiny, která mě nakonec zavála ke
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studiu oboru management cestovního ruchu na Univerzitě Hradec Králové. Po tomto
bakalářském studiu jsem obor trochu změnil a vystudoval obor regionální rozvoj a správa na
ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během školních let jsem měl
možnost studovat v zahraničí. Díky tomu jsem poznal, jak to chodí ve světě a hlavně, že se
v našem regionu máme opravdu dobře a chci tu žít a mít rodinu.
Od mala jsem členem sboru dobrovolných hasičů, ve kterém jsem vedoucím mládeže a
velitelem družstva zásahové jednotky. Také jsem členem Sokola, za který jsem hrával stolní
tenis. Rád cestuju a poznávám kulturu, tradice a zvyky. Jednou bych si rád splnil dětský sen a
stal se pilotem - alespoň sportovního letadla.
V zastupitelstvu jsem strávil jedno volební období, během kterého jsem byl i radní a
předseda finančního výboru. V zastupitelstvu jsem vždy hájil zájmy spolků a dobrovolnické
činnosti. Tak tomu bude i nadále. Mou prioritou je v prvé řadě dokončit nedokončené a co
nejrychleji zvládnout povinou agendu, aby byl prostor na nové věci. Vizí je mnoho. Budou ale
omezeny výší rozpočtu a úředním šimlem. Z mého hlediska je nejdůležitější zajistit plochy pro
výstavbu rodinných domů a zabránit tak odlivu mladých lidí z naší vesnice.
Chtěl bych všem poděkovat za podporu a důvěru, kterou jste mi dali. Dveře obecního
úřadu jsou pro každého z vás otevřené a budu rád, když se vaše požadavky a věci, které vás
trápí, dozvím přímo od vás než zprostředkovaně obecní šuškandou. Věřím, že zvolené
zastupitelstvo bude aktivně pracovat a zastupovat zájmy ve prospěch vás občanů. Proto se
nebojte v případě potřeby obrátit na kteréhokoli zastupitele, který bude vaše podněty dále
tlumočit a zastupovat na zasedání.
Přeji Vám všem poklidné a veselé Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

Ing. Jan Štěpánek, 45let, místostarosta
Vážení spoluobčané, úvodem pár řádek o mne pro ty, co mne neznají. Pocházím z
Líšnice, vychodil jsem zde MŠ i ZŠ, pak jsem navštěvoval Střední zemědělskou školu v
Litomyšli a nakonec vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, technickou fakultu,
obor servis a spolehlivost strojů. V době končících studií však procházelo zemědělství krizí a
můj otec již měl rodinnou firmu zaměřenou na účetnictví a daně a potřeboval mladou krev.
Dovzdělal jsem se tedy v tomto oboru a již téměř 20 let vykonávám svobodné povolání
daňového poradce a po otcově předčasném skonu vedu i účetní kancelář s 6
zaměstnankyněmi. Od „papírů“ se odreagovávám svojí celoživotní láskou – hudbou, ať už
jako aktivní hráč na baskřídlovku ve velkém dechovém orchestru nebo jako posluchač hudby
symfonické; dynastie Straussů je moje srdeční záležitost. Mezi další koníčky patří společenský
tanec, zahrádkaření, a protože mne to v posledních době stále víc táhne do přírody, tak se
snažím postupy blízkými přírodě vzkřísit zanedbaný kus lesa v rodišti mých předků. Jsem
ženatý, doma jsem s milovanými a milujícími třemi holkami.
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Vždy jsem se zajímal o věci veřejné; bez novin a ranních zpráv by pro mne snad ani nový
den nezačal. S postupujícím věkem a získanými zkušenostmi chci do těchto věcí promlouvat a
věnovat jim kus ze svého volného času v souladu s výrokem T.G.M. „Dělej, pracuj, dokud tvé
minuty plynou“. To je mi myslím ve funkci místostarosty dopřáno měrou vrchovatou. V
následujícím období se chci věnovat sestavování a dozoru obecních rozpočtů (nejlépe
přebytkových či alespoň vyrovnaných). Dále investicím do infrastruktury obce, aby obec byla
klidným, atraktivním a bezpečným místem pro žití a zamezilo se tak nadměrnému odlivu
mladší generace do jiných koutů naší vlasti. Vždy budu podporovat spolky, práci s dětmi a
mládeží, jakož i případnou občanskou iniciativu ochotnou udělat něco pro druhé.
Věřte, stojí to za to mít samostatnou obec s místní samosprávou a něco pro to dělat.
Snaha státu nemít tolik malých obcí je jasně viditelná; nabalování se povinností, povolení,
zákazů, předpisů a hlášení s cílem nám to znechutit graduje zejména v posledních dvou, třech
letech. Článek s titulkem „ŽIVOT NA VSI: LUXUS, NA KTERÝ VÁM PŘISPÍVAJÍ DRUZÍ (myšleno
TI Z MĚST)“ tuto snahu jasně dokládá.
Závěrem mi dovolte ještě jeden citát T.A. Edisona: „Tři hlavní věci, kterých je třeba, aby
se dosáhlo čehokoliv, co za to stojí, jsou: práce, vytrvalost a zdravý rozum.“
V případě potřeby, podnětu či návrhu se na mne neváhejte obrátit.

MVDr. Martina Hynková – Lukesová, radní
Vážení spoluobčané, předem Vám chci poděkovat za znovuzvolení do zastupitelstva
obce, je to zavazující. Moje existence v obci Líšnice začala před 14 lety, kdy jsme s manželem
koupili pozemek na Dubině. Než jsem se rozkoukala, přišla nabídka kandidatury do
zastupitelstva. Z mé strany to byla výzva, seznámení se spoluobčany, popřípadě vnést nápady
pro zvelebení obce, zlepšení kulturního dění ale i sportu pro širší veřejnost. Snad se nám to v
novém volebním období povede.
Co se týká mé osoby, vystudovala jsem Vysokou školu veterinární a farmaceutickou v
Brně, v současné době pracuji ve státní správě jako veterinární inspektor se sídlem v Klášterci
nad Orlicí. Zajímám se o sport, jsem součástí výboru TJ Sokol Líšnice. S manželem Jiřím
vlastníme chovatelskou stanici loveckých psů, s tím souvisí i zájem o myslivost. Mám syna
Matěje a dceru Alžbětu.

Marek Papcun, 51 let, radní
Narodil jsem se v roce 1967 v obci Margecany na východním Slovensku. Po složení
maturitní zkoušky a absolvování povinné vojenské služby jsem se v roce 1992 přiženil do
Líšnice. Se svou ženou jsme zde za uplynulých dvacet šest let vybudovali domov a vychovali
dvě dcery. Zaměstnán jsem u Českých drah jako strojvedoucí. Svůj volný čas trávím
především s rodinou, ve své truhlářské dílně nebo na rybách.
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Členem zastupitelstva jsem se stal poprvé v roce 2014, od letošního roku pokračuji dále
jako člen rady obce. Rád bych z této pozice usiloval o lepší dopravní obslužnost a obnovu
autobusových zastávek. Na tomto místě bych ale také rád zdůraznil, že péče o naši obec
neleží jen na hrstce zvolených. Každý občan by se měl podílet na rozvoji obce a podporovat ji.
Závěrem bych rád poděkoval všem voličům, kteří ve mě vložili i v letošních komunálních
volbách svou důvěru. Velké dík patří také mé rodině za jejich podporu a trpělivost.
S přáním požehnaných Vánoc, Marek Papcun.

Bc. Michal Schreiber, 26 let, radní
MOTO: „Co nevytvoříme v čase, který je nám určen, nikdo za nás již nevykoná.“
Dobrý den, milí spoluobčané, ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat všem voličům
za podporu a projevenou důvěru v letošních komunálních volbách. Do zastupitelstva jsem
kandidoval poprvé a hned jsem byl zvolen do rady obce. Beru to jako ohromný závazek a
odpovědnost. Budu dělat vše pro to, aby se naše vesnička posouvala kupředu a vzkvétala.
Rád podpořím a vyslechnu každý dobrý nápad, rád budu nápomocen každé dobré myšlence.
Mým snem je zviditelnit v pozitivním slova smyslu naši obec, podporovat sport a kulturu,
udržovat a rozšiřovat možnosti pro děti a mnoho dalšího. A konkrétní cíle? Vybudovat
bezpečné dětské hřiště a chodníky pro chodce. Nyní něco o sobě pro ty, kteří mě třeba
neznají.
Jmenuji se Michal, studoval jsem Mendelovu univerzitu v Brně, obor lesnictví. Do lesa
mě to však nezaválo, ale myslivosti jsem stále nakloněn. Pracuji jako odborně způsobilá
osoba v prevenci rizik a podnikový ekolog v oblasti strojírenství. Třetím rokem zastávám
funkci starosty TJ Sokol Líšnice. Rád sportuji a rád sport podporuji. Závodně hraji stolní tenis.
Věnuji se také trénování mládeže. K tomuto účelu jsem absolvoval pedagogické minimum,
udělal si trenérskou a rozhodcovskou licenci. Rád čtu, rád se učím novým věcem, rád jezdím
na výlety. Zbožňuji rybaření, ale už několik let nemám čas se na ryby vypravit. Rád si dám
dobré jídlo. Lidé mi říkají, že jsem „divnej“, nemám totiž televizi. Místo ní chovám zakrslého
králíka Arnošta.
Toť v krátkosti o mně. Ještě jednou děkuji a přeji všem příjemné prožití svátků
vánočních a jen to nejlepší do nového roku. Těším se na spolupráci.
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Horní řada zleva: Miroslav Daniel, Jiří Hovádek, Pavel Kaplan, Ing. Radislav Koráb, Miroslav
Kubíček, Marek Papcun, Josef Toman, Petr Bříza, Petr Štefek, Ing. Miroslav Keprta, Bc. Michal
Schreiber. Sedící zleva: Ing. Pavel Štefek, MVDr. Martina Hynková-Lukesová, Ludmila
Bednářová, Ing. Jan Štěpánek.

Bednářová Ludmila
Nejprve děkuji všem občanům, kteří mi dali svůj hlas a tím jsem byla opět zvolena do
zastupitelstva obce.
Stejně jako v minulém volebním období i nyní bude mojí specializací práce ve školské
radě. Mým největším cílem je stabilizovat situaci v místní škole. Chci aby, se ve škole
zharmonizoval a ustálil pedagogický sbor. Kvalitní vzdělávání v poklidné atmosféře je
prioritou pro každé dítě, neboť škola v nás zanechává ty nejhlubší vzpomínky, které nás
provází celý život.
Také se chci zaměřit na vzdělávání dětí v péči o přírodu a okolní krajinu. Příroda je naším
největším bohatstvím a je důležité se o ni dobře starat. Ráda bych zapojila všechny občany do
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projektu „Ukliďme Česko“ a výsadby stromů a keřů, pro zlepšení životních podmínek nejen
nás lidí, ale také zpěvnému ptactvu a drobné zvěři (zajíců, koroptví).
Všem přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především
zdraví.

Petr Bříza
Narodil jsem se v roce 1976 a bydlím v Líšnici čp 27. Mezi mé koníčky patří hasičský
sport, lyže, kolo, motorka. Ve volném čase trénuji hokejbal. Jsem členem výjezdové jednotky
obce.
Kandidaturou jsem byl osloven Sborem dobrovolných hasičů v Líšnici, kde jsem již 15 let
členem. Děkuji všem občanům, kteří mě ve volbách podpořili a dali mi svůj hlas.
Mým zájmem je podpořit místní mladé lidi v možnosti usadit se zde zasíťováním nových
pozemků pro výstavby domů. Obstarat pro tyto lidi i stávající občany možnost využití volného
času s tím souvisí výstavba chodníků, sportovního zařízení a dětského hřiště.

Miroslav Daniel
Dobrý den, milí spoluobčané, rád bych poděkoval všem voličům za podporu a
projevenou důvěru v letošních komunálních volbách. Rád vyslechnu Vaše nápady a názory jak
zvelebit naši obec. Mou vizí je podporovat sport, kulturu a udržovat případně i rozšiřovat
aktivity pro děti. Dále bych rád podpořil rekonstrukci chodníků a tím zvýšil bezpečnost
pohybu chodců po obci.
Jmenuji se Mirek, vyučil jsem se jako stavební truhlář. Více než ke studiu mě to vždy
táhlo k manuální práci. Mám rád konstrukční výzvy a práce se dřevem mě prostě baví. Dříve
jsem závodil na silničním kole a pracoval jako trenér Capoeiri (Brazilské bojové umění s prvky
tance) v DDM Animo Žamberk. Televizi u mě také nenajdete, protože mnohem raději chodím
na procházky se psy - mám dvě feny československého vlčáka. Dále se věnuji turistice,
výletům, lukostřelbě, Nordic Walkingu a historickému šermu.

Jiří Hovádek, 39 let
Vážení spoluobčané, nejprve bych rád poděkoval voličům za důvěru ve volbách do
obecního zastupitelstva. Jsem v zastupitelstvu obce úplným nováčkem a už teď vidím, že
vytvořit něco k blahu nás všech občanů Líšnice je mravenčí práce, která není moc vidět. Vidět
je až výsledek, který nemusí vyhovovat úplně všem, slovy klasika (kdo je přítelem všech není
přítelem nikoho).
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Do komunálních voleb jsem se přihlásil, abych se snažil pomoci na svět rozumným
nápadům a plánům, jak udělat život v naší obci co nejpříjemnější. Nemám žádné priority co je
pro mě nejdůležitější, prostě chci podpořit každý dobrý nápad, který nám všem bude ku
prospěchu. Doufám, že s mojí prací budete s odstupem času více spokojeni než nespokojeni.

Pavel Kaplan
Do obecního zastupitelstva jsem prvně kandidoval v roce 2014. Byl to krok do neznáma,
plný očekávání, odpovědnosti i vizí do budoucna. Po obhájení svého mandátu bych rád
poděkoval spoluobčanům Líšnice za důvěru, kterou do mne vložili. Věřím, že se zkušenostmi z
předchozích let budu platným členem obecního zastupitelstva.
Mé vize do budoucna:
 bezpečné chodníky
 udržitelná obnova a údržba obecních komunikací
 otevřená obec pro občany s kvalitním zázemím a infrastrukturou
S chodníky, či cyklotrasou z evropských peněz se nám nedaří, ale varianta s obecní
účastí je reálná a budu o tuto realizaci usilovat.
Jsem sedlák, a na poli by mělo růst, ale nové stavební pozemky „nad dolním mlýnem“ tu
opravdu schází a je prioritou pro rozvoj obce upravit územní plán a nabídnout mladým lidem
místo k bydlení.S tím přímo souvisí chod ZŠ, MŠ, pošty, obchodu i dobrovolných spolků, které
je potřeba udržovat a podpořit je v jejich úsilí.
Věřím, že kroky obecního zastupitelstva pod taktovkou nového starosty ing. Pavla Štefka
budou přínosem pro celou obec. Proto apeluji na občany, aby se nebáli oslovit s dotazy,
problémy i dobrým nápadem zastupitele obce.
Něco o mé osobě? Rodák z Líšnice, vyučený opravář s maturitou, nadšený moderní
technikou i tou z minulého století. Manžel, otec dvou dětí a sedlák na rodinném statku. Má
práce je mi obživou i koníčkem, proto na turistiku a výlety mnoho času nezbývá. Neomrzí ani
dobré víno a uzené, pěkný film nebo kultura všeho druhu.
Závěrem Vám všem přeji klidné a příjemně prožité svátky vánoční a do roku 2019
úspěšné vykročení, zdraví a plno životního optimismu.

Ing. Miroslav Keprta, 54 let
Vážení spoluobčané, přemýšlel jsem co o sobě napsat po 24 letech působení ve funkci
starosty. Tak jenom krátce. Jakou mohu mít motivaci k dalšímu působení v zastupitelstvu? Je
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to prosté, pomoci novému starostovi v základní orientaci na novém postu a podpořit ho
pokud to bude potřebovat. Dobře vím z kolika "malých" problémů se skládá starostenský den
a kolik bezesných nocí trvá najít správnou cestu...
Přeji Vám všem bezstarostné prožití svátků vánočních, ve zdraví, pohodě a víře, že vždy
může být lépe. Pavlu Štefkovi přeji do nového období života co nejvíce nepřekonatelných
nápadů a současně lidí, kteří pomohou v pravý čas. A nám všem v Líšnici pokoru a mír ve
všech srdcích a pak si myslím, že se nemusíme obávat o budoucnost naší krásné Líšnice.

Ing. Radislav Koráb
Obec Líšnice po roce 1989 a nastavení restitučního procesu získala do vlastnictví 109 ha
lesa, které jí byly po roce 1948 znárodněny. Hlavně z důvodu mého profesního zaměření jsem
byl vyzván v roce 1998, abych kandidoval do zastupitelstva Obce. Po zvolení byla mojí hlavní
náplní pomoc starostovi při dohledu na lesní hospodaření, nastavení pravidel a kontrola
dodržování zákonných ustanovení zákona 289/95 Sb. o hospodaření v lesích. Během několika
období v zastupitelstvu jsem byl dvě období místostarosta a celých 20 let členem rady.
Lesy Obce Líšnice doposud byly v minulosti velmi dobře obhospodařované a svou
skladbou i velmi příznivou věkovou strukturou výnosové a přispívaly významně do obecního
rozpočtu. Bohužel, jak je zřejmé ze sdělovacích prostředků i pozorovatelné v jiných částech
republiky, ČR i sousední státy střední Evropy zasáhla po minulých čtyřech velmi suchých
létech kůrovcová kalamita (asi historicky největšího rozsahu). Ta několikanásobně snížila
cenu surového dřeva na trhu a v současné době omezila i možnosti realizace vytěženého
dříví. Obecní lesy v Líšnici naštěstí zatím kůrovcovou kalamitou postiženy nejsou, přesto
začíná být problém ufinancovat nutné náklady na pěstební činnost a ostatní režie. Jako svůj
hlavní úkol v novém zastupitelstvu vnímám potřebu se spolupodílet na zvládnutí nově vzniklé
situace, která bude patrně celé toto volební období provázet, aby nedošlo k devastaci lesů,
které jsou naším historickým dědictvím, a v uspokojivém stavu je předat do dalšího období.

Miroslav Kubíček
Do zastupitelstva jsem kandidoval potřetí. Bylo pro mě samotného otázkou proč? Když
mě tenkrát oslovili hasiči, kývl jsem. Myslivci kandidátku nesestavovali a ve frekventované
obci mně chyběl chodník, který by chránil mou rozrůstající se rodinu. Roky uběhly a za dvě
volební období jsme se akorát naklonili dotovanému projektu cyklopropojení, které je během
na dlouhou trať a v budoucnu by stejně vznikl paskvil, ohrožující chodce projíždějícími
cyklisty.
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Doba je rychlejší, tvorba hodnot zpomalena překážkami. Přibylo nedokončení slibované
rekonstrukce cesty na Dubinu. Může se říct, že se to týká jen deseti domů z tří-set, které se
problému jen usmějí, ale dané slovo se má dodržet. Mohl bych pro nenaplnění cílů
nekandidovat a v čase zastupitelstva sedět doma a starat se o své, třeba jsem tam zbytečný,
stavař nejsem. Tak to ale nechci, už jen pro podporu, kterou jste mi ve volbách dali. Mám co
říci k podpoře spolků, přírodě, myslivosti, lesnímu hospodářství, životnímu prostředí. Že nám
v zastupitelstvu chybí stavaři je jasná věc, zastupitelstvo by mělo být vyváženým
mezioborovým mixem, je tam 15 míst.
Obec funguje, ve všem ne dokonale, plno věcí se povedlo a dotáhlo do konce, něco
můžeme zlepšit. Další se budou muset nastartovat. Třeba nákup pohostinství je trnem v oku
mnoha jako špatná investice. Známí ze zastupitelstev okolních obcí se mě ptali, zda jsme to
pro obec dotáhli. Pár podobných případů na Podorlicku bylo, v jednom dokonce
spekulativním nákupem vznikly sociální byty s nastěhováním nepracujících a stalo se
škraloupem návsi. Nevěřte, že z obecního rozpočtu otevřeme putyku pro mužské. Bude to
stát balík, ale prodotováním, třeba na komunitní centrum může vzniknout samoobslužná
kavárna pro babči a mamky na mateřské s dětským koutkem, kam si zajdou dopo nebo odpo
sdělit zážitky, a večer můžou zajít chlapy na řeč k možná samoobslužným pípám. To je to, co
komunikaci naší obce dnes chybí, sednout si k jednomu stolu a domluvit se. V sálu se
s využitím cateringu můžeme znovu scházet při výročkách, karech, oslavách. Na pořádek
dohlédne webová kamera, údržbu a úklid zajistí obecní zaměstnanci, jejichž počet se do
budoucna stejně bude muset zvýšit. Už dnes vznikají problémy s jejich zastupitelností
v nenadálých případech. Takže jdeme dál a musíme se více snažit, jinak nás po právu volič
nebude šetřit.

Petr Štefek, 40 let
Vystudoval jsem VDA v České Třebové a mé současné zaměstnání je nákupčí v Líšnické
a.s. Mými koníčky jsou hasiči, železnice, počítače a plno dalších. Byl jsem zvolen za Hasiče pro
obec a z tohoto titulu bych chtěl v prvé řadě podporovat činnost spolků v obci. Dále je pro mě
důležitý rozvoj obce pro nové i stávající občany. Děkuji tímto občanům za jejich důvěru při
vybírání členů zastupitelstva a těším se na budoucí práci zastupitele.

Josef Toman, 57 let
Dobrý den, milí spoluobčané, dříve, nežli něco o sobě napíši, bych chtěl poděkovat
všem voličům, kteří mě zvolili do obecního zastupitelstva.
Jsem členem zastupitelstva již několik volebních období a vždy jsem měl na 1. místě
starost o hasiče v naší obci. Jsem velitelem výjezdové jednotky od roku 2012, a proto moje
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starost je, aby vše bylo v pořádku, jak výjezdová technika, tak vybavenost členů výjezdové
jednotky.
Druhou moji prioritou je, aby se konečně začal budovat chodník z dolního konce do
středu obce, protože aby lidé a děti, které chodí do školy a školky, nemuseli uskakovat do
příkopu kvůli čím dál většímu provozu po naší vesnici.
A teď něco o mě: Pracuji již 18 let ve společnosti DIBAQ jako mistr ve výrobě pochoutek
pro domácí mazlíčky. V rámci hasičů jsem rozhodčí, kde pomáhám okolním spolkům
rozhodovat na závodech. Mám rád přírodu, myslivost, dobrou napínavou knížku a křížovku. V
poslední řadě se věnuji dvou malým vnoučátkům, se kterými trávíme mnoho času. To je asi v
kostce něco o mě.
Je čas před Vánocemi a tak mi dovolte, abych i já Vám popřál pěkné, klidné a šťastné
Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a vše, co si přejete, aby se Vám splnilo.

Od adventu do Tří králů
Tradičně
jsme
všichni společně uvítali
začínající adventní čas
„Rozsvícením vánočního
stromku“,
který
se
vyjímá vedle základní
školy. Na programu
vystoupení se podílely
děti z mateřské školy v
rolích Mikuláše, čertíků,
andílků a sněhuláčků a
předvedly za doprovodu
hudby, kolik se toho
zvládnou naučit. Žáci ze
základní školy zase
navodili správnou atmosféru vánočními básničkami a písničkami. Vánoční atmosféru a
příjemné setkání místních občanů a rodičů dětí umocnil ovocný punč a martinské rohlíčky ze
školní kuchyně a občerstvení od hasičů.
Po chodbách se v naší škole a školce ozývaly pátého prosince podivné zvuky, dupot a
řinčení řetězů. To Mikuláš v doprovodu krásného anděla a strašidelného čerta navštívil obě
oddělení ve školce a nevynechal ani obě třídy ve škole, aby zjistil, zda děti poslušné byly a
dobře se učily. Děti ze školky i žáci ze školy zazpívaly koledy a jiné písničky a anděl je za to
obdaroval dobrotami. Zlobivé děti slíbily Mikulášovi, že se polepší a on, že příští rok přijde
zas.
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Vánoční atmosféru jsme
si vytvořili ve školce pečením
a zdobením perníčků a
zpěvem
a
poslechem
vánočních koled. Adventní
čas nám v mateřské škole
zpříjemnila
i
návštěva
Ježíška, který nám přinesl
spoustu dárečků. Z nových
hraček a her měly děti
velkou radost.
V krásném adventním
čase, v době besídek a
koncertů si i žáci ze školy
vyzkouší role herců ve
vánočním vystoupení s pohádkou Perníková chaloupka dne 20. 12. od 17.00hod. Ke
shlédnutí je i výstava výrobků žáků školy.
Děti, žáci a zaměstnanci mateřské i základní školy přejí krásné prožití Vánoc, hodně
zdraví, pevné nervy, spoustu radosti i společně stráveného času a úspěšný rok 2019.
Za kolektiv školského zařízení Brandejsová Jitka

Sbor dobrovolných hasičů
Máme za sebou roční
bilancování na výroční valné
hromadě, která se konala
v sobotu 1.12.2018 v jídelně
Líšnické a.s. Při této příležitosti
byla
také
předána
vyznamenání
členům.
Uplynulý rok byl opět rokem
pro náš sbor velice úspěšným.
Reprezentovali jsme náš sbor i
obec na soutěžích dospělých i
dětí. Se sekyrkovým cvičením
jsme vystoupili daleko za
hranicemi
kraje,
Adéla
Hovádková se se svým příběhem o hasičském autíčku umístila na druhém místě v okrese a
během roku jsme uspořádali několik společenských akcí. Podařilo se nám úspěšně čerpat
dotace Ministerstva školství a tělovýchovy, díky které jsme pořídili nové vybavení a překážky
pro tréninky dětí. Pro zásahovou jednotku byly z rozpočtu obce pořízeny dva nové izolační
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dýchací přístroje Dräger, které nahradily dosluhující dýchací přístroje Saturn. V listopadu
absolvovali členové zásahové jednotky Petr Bříza a Pavel Štefek kurz velitele družstev.
Během zimy čekají děti tréninky v sokolovně a příprava na zkoušky ke splnění
odborností. Zásahovou jednotku čekají pravidelná školení a údržba zásahové techniky.
Nadcházející plesovou sezónu odstartujeme v Líšnici 12.1.2018 Hasičským plesem v místní
sokolovně, na který vás srdečně zveme. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům
za jejich práci, všem sponzorům za jejich podporu a organizacím za spolupráci. Bez vás by to
nešlo. Za sbor dobrovolných hasičů vám přeji krásné a veselé Vánoce a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Burza dětského oblečení
V sobotu 20. 10. 2018 proběhla v sále místní sokolovny burza dětského oblečení. Od 8
hodin maminky připravovaly dětské oblečení, které již nepotřebovaly a mohly za menší
finanční obnos předat dál. Fungovalo to tak: „co si kdo přinese, to si sám prodá“. I
občerstvení bylo. Bohužel, sešlo se v té době více akcí v okolí obce Líšnice, což značně
ovlivnilo účast na burze.
Rádi bychom tedy uskutečnili další akci a to 30. 3. 2019, kdy se bude konat opětovná
burza nejen dětského oblečení. Bližší informace budou na internetových stránkách obce a
plakátech.
Těšíme se za hojnou účast za Sokol Líšnice M. Hynková

Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale
proto, že jsou k nezaplacení
Vážení čtenáři,
co je to dobrovolná činnost a kolik lidí v dnešní době dobrovolně a naprosto bez nároku
na honorář, obětuje čas pro potřeby ostatních? Určitě budete souhlasit, že takoví lidé
neskutečnou rychlostí ubývají. Takových, kteří věnují ten nejcennější dar, kteří ukrajují ze
svého, aby mohli přispět k dílu někoho jiného, je zejména v dnešní uspěchané době, kdy
nejčastěji používaná věta ve společnosti téměř jistě zní: „Nemám čas“, je den ode dne méně.
V Líšnici však máme to štěstí, že dobrovolníků máme poměrně dosti. Funguje u nás několik
spolků, které každoročně pořádají spousty kulturních a společenských akcí a rozšiřují dobré
jméno naší obce nejen po České republice. Určitě se mnou budete také souhlasit, že
dobrovolná činnost je v dnešní době neskutečně nedoceněná a často i demotivující, protože
bohužel občas přilítne nějaký ten klacík pod nohy i z řad vlastních, což je ta největší škoda.
Dobrovolnictví musíme v našich srdcích pěstovat, podporovat a jakmile poznáme někoho,
kdo se tímto směrem rozhodne ubírat, musíme udělat vše pro to, aby z toho ten dotyčný
měl co největší radost. Radost z dobře odvedené práce je často tou jedinou odměnou.
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Existuje široké spektrum činností, existuje spousty lidí, kteří potřebují pomoc někoho jiného,
existuje spousty spolků, které by bez dobrovolníků nedokázaly existovat. Stejně tak je to i u
nás v TJ Sokol Líšnice. Veškerá práce je u nás dobrovolná a nebýt dobré vůle všech, kteří
s nám drží krok a celý spolek táhnou, dávno bychom Sokolovnu provozovat nedokázali.
Neskutečně si těchto lidí vážím a nedokáži nalézt ta správná slova, kterými bych mohl svůj
vděk dostatečně vyjádřit. Proto jsem požádal o pomoc Pardubický kraj. Nominoval jsem
jednoho z našich členů do kampaně „Dobrovolník roku Pardubického kraje“. A musím se
s ohromnou radostí podělit o to, že jsme uspěli. Nominovaným nebyl nikdo jiný než náš nový
starosta Pavel Štefek.
Celkově v kategorii dobrovolník roku PCE kraje bylo nominováno 68 dobrovolníků. Pavel
se umístil mezi 10 „nejlepšími“ a tím pádem byl pozván na slavnostní galavečer, který se
konal v kongresovém centru v Pardubicích. Měl jsem tu čest se tohoto galavečera rovněž
zúčastnit a musím říci, bylo to krásné. Celým večerem nás provedla známá moderátorka
Jolana Voldánová, která postupně představila všechny oceněné. Vystoupila zde zpěvačka
Magda Malá a s tanečním vystoupením Míša Procházková, která získala podporu na pořízení
nového invalidního vozíku v Burze filantropie. Celý večer byl pod záštitou KOALICE
NEVLÁDEK PARDUBICKA, místopředsedkyně Senátu Miluše Horské, radního Pardubického
kraje Pavla Šotoly a dalších.
Pavel byl odměněn pamětním
listem, který mu navždy bude
připomínat to, co pro nejen naší
organizaci dokázal. Nominaci jsem
odeslal dávno před komunálními
volbami.
Nyní
už
Pavel
nezastupuje jen místní spolky.
Zastupuje každého občana naší
obce. A z vlastní zkušenosti vím,
že Pavel má srdce na správném
místě, měří všem stejným metrem
a je neskutečně pečlivý. Proto
věřím, že Pavel bude stejně
dobrým starostou, jako je členem
spolků, jako je dobrovolníkem a
jako je přítelem. Věřím, že
podobné úspěchy budou inspirací nám všem. Věřím, že podobné úspěchy budou světlem
pro další lidičky, zejména pro vyrůstající mládež, protože dobrovolníků není a nikdy nebude
dost. Děkuji, že jsem mohl být součástí a děkuji za naprosto úžasnou reprezentaci našeho
spolku a naší obce v tak široké a významné společnosti.
Přeji všem příjemné prožití Vánočních svátků a těším se na další podobné úspěchy.
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber
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„Nastal podzim a vyrazili jsme na kance“
Černá letos opět potrápila zemědělce a přes dobu vegetace se nám podařilo ulovit 11
kusů této zvěře. V posledních měsících se přes okolní čtyři honitby začala pohybovat 20ti
členná parta, která se nikde dlouho nezdržela a kočovala. Jednou se mi je v jedenáct v noci
povedlo u Buchmülerovy boudy zastihnout, bylo to jen za jedno sele. 17. listopadu jsme
pořádali první hon a na černou od Babí skály přes Doliky nenarazili, dva dny na to v jedné
prohnané leči opět zalehli. Stejně vyšli i myslivci Nekoře. 8. prosince jsme pořádali náročnější
akci ve spolupráci se žamberskými myslivci, kde bylo pozváno 46 střelců a 18 honců včetně 8
psovodů. V Sekýří se povedlo ulovit 7 odrostlých selat a následná leč v žamberských Dolech
vyšla opět naprázdno. Potvrdil se dohad, že loňský odlov na základě veterinárního opatření
proti africkému moru prasat dostal do lesů více myslivců a této zvěře ubylo. Teď zbylé tlupy
pod častým loveckým tlakem často migrují a je těžké je někde překvapit.
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U lišek se setkáme s čím dál větší domestikací, spíše drzostí. Stahují se do intravilánu
obce a čím dál častěji se s nimi setkáváme za dne. Lov střelnou zbraní v zástavbě je zakázaný
a může lovci přinést postih. První případ byl v létě u Břízů na horním konci. Zadávených 40
slepic, myslivci se střídali při jejich hlídání bezúspěšně průběžně ráno večer celé léto, i hon
na ni byl bez úspěchu, až v září Břízovi náhodou přišli na to, že obývá malý oplachtovaný štus
dřeva za vodárnou, následně byl starý lišák s prašivinou uloven. Druhý případ stál majitele
v bývalém Flajšerově 40kačen a 20 slepic, zdravý mladý lišák byl náhodou uloven naproti za
mlýnským náhonem ve skále v navátém listí poté, co ráno nehodlal v sousedství opustit
terasu domu. Dalšími dvěma případy jsou lišky s vysokým stupněm prašiviny, které se
dostaly do chlévů a byly utraceny hospodáři. Poslední příhodou bylo ulovení lišky u Venclu,
kdy se v podvečer zdravý lišák dobýval do králíkárny a byl tak neodbytný, že dočkal příchodu
myslivce.
Pokud by se vám něco podobného přihodilo, jistě známého myslivce máte, kontaktujte
ho, a budeme se snažit pomoci.
S nadcházející zimou respektujte klid pro zvěř v době nouze. Nehoňte je na čtyřkolkách,
motorkách, se psy. Neplašte zbytečně u krmelců a v houštinách při odpočinku. Rozhodně ji
do krmelců nenoste pečivo, které jí neprospívá.
Za myslivce Vám přeji klidné Vánoce a úspěšný příští rok.
Mirek Kubíček

Myslivecký kroužek
V září jsme opět po prázdninách zahájili
myslivecký kroužek. Mám velkou radost, že
máme o další dva členy více. Již tradičně se
scházíme jednou za čtrnáct dní na dvě hodiny.
Na podzim nám přálo počasí, proto jsme
hodně chodili do lesa nebo na mysliveckou
chatu. Přes zimu využijeme zázemí v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Více se zaměříme na teoretické znalosti a
činnosti, které můžeme v těchto prostorech
vykonávat.
Na přiložené fotografií je ukázka jedné
z činností v lese.
Ludmila Bednářová
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Zahrádkáři bilancují rok 2018
V letošním
roce
se
uskutečnilo několik akcí. Na
výroční schůzi 10.3.2018 byla
beseda
s promítáním
o
pokojových a zahradních
květinách panem M. Siberou.
18.5.2018 se pořádal zájezd
do Liberce. Zde se navštívila
botanická zahrada, zoologická
zahrada a výstava o zahradě a
bydlení. V polovině května se
naše organizace rozhodla a
sponzorovala natočení DVD o
naší obci. Tento projekt se
vydařil a bylo okamžitě
rozebráno všech osmdesát
disků. Některé se poslaly i
daleko za hranice naší země, například až do USA. Odtud
nám byl tlumočen velký dík a krajané se chtějí k nám
příští rok podívat. Pokud by byl zájem je možno po
dohodě s kameramanem ještě tento film doobjednat.
Volejte na č. tel. 736 134 846. 6.října2018 se uskutečnil již
tradiční zájezd do Polska na tržnici Kudowa Zdroj a
někteří zájemci navštívili místní lázně. Na zpáteční cestě
se navštívila výstava Zahrada vých. Čech v Častolovicích.
Máme také zájem o nové členy do svazu zahrádkářů.
Pokud chcete podat přihlášku, můžete také volat na výše
uvedené číslo.
Do příštího roku Vám přejeme hodně zdraví, osobních i společenských úspěchů.
ZO ČSZ Líšnice

Kdo je kdo – XXXXVIII.
RUDOLF DOLEČEK
*1914 – †1996
Dlouho jsem se rozmýšlel a nechtěl tyto řádky psát. Nakonec po třech výstavách ke sto
letům naší republiky jsem se rozhodl. Totiž oslovilo mne mnoho lidí, kteří chtěli o tomto
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člověku více vědět, hlavně po přečtení jeho projevu, který pronesl 22. srpna 1968 k našim
občanům.
Narodil se v rodině, kde vyrůstalo dalších sedm sourozenců. Brzo přišli o maminku a tak
společně s tatínkem je vychovávala nejstarší sestra. Jeho starší bratr, František se vyučil
zedníkem a tak si spolu chtěli založit malé podnikání ve stavitelství. Chtěl se vyučit tesařem.
Stavitel pan Havlíček jej však do učení nepřijal pro jeho drobnou postavu. Tak se nakonec
vyučil holičem. Mezi jeho klienty patřil baron Parish a žamberečtí majitelé textilek.
Na vojnu rukoval do Žamberka k hraničářskému pluku. Tady se stal velitelem
kulometného družstva. Společně s kamarády z Líšnice, Stanislavem Kopeckým, Václavem
Kopeckým a Ladislavem Břízou byli odhodláni položit život na pevnosti Adam za naši vlast.
Po odvolání z opevnění si zakládá rodinu v roce 1943. V sokolovně, kde bydlel, ukrývá
Ferdinanda Filipa z Jablonného nad Orlicí, který utekl gestapu od výslechu. V této době
navazuje spolupráci s odbojovou skupinou Vlk z Jablonného a vstupuje do KSČ. Z Prosova
mlýna vozí na kole každý týden do Žamberka tři kila mouky. Nikdy nevěděl, komu jsou
určeny. Až po válce se dozvěděl, že byla mouka určena do Polska k rodině Žabkových, kde se
ukrývali parašutisti.
( foto: Rudolf Doleček přebírá z rukou hasičů titul Čestný člen)

V padesátých letech začíná dálkově studovat obchodní školu v Pardubicích. Ale jeho
koníčkem je stavitelství. Seznamuje se se stavitelem panem Ant. Pavlíčkem a společně se
pouští do akcí v našem okolí. Po absolvování školy nastupuje jako vedoucí odboru pro
obchod v Žamberku. Tady prosadí vybudování první samoobsluhy na náměstí a z budovy
Svazarmu se buduje moderní restaurace Rubín. Po zrušení okresu Žamberk, odmítá odejít
pracovat do Ústí nad Orlicí. Odchází do Pastvin a tady projektují tzv. Kočího cestu kolem
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přehrady. Po velkém úsilí se tato akce podařila. Odchází do Nekoře a zde se buduje mateřská
školka, která sloužila až do letošního roku.
Srdcem byl však stále v Líšnici. Společně s panem Pavlíčkem po dlouhých večerech
vymýšleli různé plány. V roce 1964 nastupuje jako předseda MNV do Líšnice a chce začít
plnit své sny. Dokázal díky své velké lásce k obci a obětavosti všech občanů naší obec
posunout o velký krok dopředu. V roce 1964 začala výstavba čekáren, v témže roce se začal
budovat most do Račovic. Rok 1965 byl přebudováním zdí u hřbitova. Nu a v roce 1966 – 68
obec buduje nynější prodejnu Konzum, kterou po vybudování odkupuje družstvo Jednota.
V roce 1966 se podílí na výstavbě přísálí sokolovny. V roce 1968 je provedena fasáda kostela.
V letech 1967 – 70 se po čtyřicetiletém úsilí podařilo vybudovat požární zbrojnici. Zářivkové
osvětlení se pořizovalo po celé obci v roce 1970 – 73. Budova starého obecního úřadu se
likvidovala v roce 1972. Likvidace proběhla až po generální opravě školy v letech 1971 –
1972. V roce 1974 proběhla úspěšná jednání o poskytnutí finanční dotace na výstavbu
školky. Na konci tohoto roku jedná se svým kamarádem ak. sochařem Moravcem z Hořic o
pamětní desce obětem 2. světové války. Při této příležitosti vzniká nápad na vytvoření sochy
Janinky, mezi školou a budoucí mateřskou školou. Mnoho snů zůstalo nesplněno, jako
například požární nádrž, která byla projektována na obci u Rabštejna a byla by propojena
lávkou od sokolovny a v letních dnech by sloužila jako koupaliště. Mimochodem rozměry
byly 25 x 50 m.
To je výpis některých akcí, které se podařilo v období deseti let vybudovat. Nejsou tady
zahrnuty všechny, například komunikace. Opět zde musíme obdivovat líšnické občany. Jejich
obětavost a pracovitost. Na uvedených akcích odpracovali neskutečných 51 270 hodin. Jen
na budově požární zbrojnice se odpracovalo zdarma 24 077 hod. V roce 1972 navštívila naši
obec televize, a po odvysílání byl pan Rudolf Doleček pozván na pražský hrad, kde mu bylo
předáno vyznamenání za rozvoj okresu a obce Líšnice. Po návratu poděkoval všem občanům
a velmi si vážil, že byl přijat do hasičského sboru jako čestný člen.
Po odchodu do důchodu se naplno začal věnovat svým koníčkům, výletům a zahrádce.
Vzpomínám, jak mnohokrát přišel vyčerpán a matka se ptala „proč to dělá“ a on s úsměvem
odpověděl, pro příští generaci, aby na nás byla památka.
Celý život byl idealista, v padesátých letech byl zklamán poprvé v roce 1968 podruhé.
Pochopitelně, že byli nepřátelé, ale většina obyvatel stála za ním. A tak Vám všem, kteří jste
jej znali, děkuji. Vždy žil v ústraní, vždy vystupoval skromně, nikdy nechtěl, aby se o něm
psalo. Snad mně to odpustí, nebyla to moje iniciativa, ale lidí, kteří chtěli o tomto člověku
více vědět.
R. Doleček

Kačenčin smutek
Kačenka byla ráda, že se její milovaný Honza vrací zdráv z lesa po každodenní práci.
Honza se však každý den setkával s hadí královnou. Ta jej stále více získávala na svoji stranu.
22

Zlato, drahé kameny to vše Honzu začalo kazit. Kačenka i maminka se o chlapce začaly
obávat. Inu bohatství a tíha peněz člověka dokáže zaslepit a veškeré krásy života jdou
stranou.
Nastaly svátky vánoční. Honza pospíchal do lesa za hadí královnou. Ta jej uvítala a
darovala mu krásný drahokam. Přišla sama bez doprovodu, protože ostatní hadi neměli tu
moc v zimě přijít se svoji královnou. Honzík poděkoval a vrátil se domů. Slíbil královně, že ji
zůstane nadále věrný. Ve své zaslepenosti a zkaženosti z peněz si vůbec nevzpomenul na své
blízké, aby je potěšil. Kačenka byla smutná. Ještě, že jí navštívila babička kořenářka a přišla
zvířátka z Orlických hor.
Na první svátek vánoční se Kačenka vydala utěšit své srdéčko do přírody. V místech, kde
se Divoká Orlice náhle stáčí do nitra země a proráží horský hřeben, přišla do čarokrásného
údolí. Tudy teče řeka mezi obrovskými balvany, mnohé z nich připomínají pohádkové
bytosti. Prošla údolím a zamířila doprava do lesů a pastvin. Náhle se před ní objevilo několik
chaloupek. Z jedné vyšel dědeček a pozval Kačenku na čaj a vánoční cukroví. Ta pozvání ráda
přijala. Ve světnici bylo teploučko, u kamen seděl mladý chlapec, který Kačence padl do oka.
Dědeček se představil, že je Vogl ze Zakopanky u Líšnice a chlapec je Ledřík z Klášterce a u
Voglů občas pracuje jako pasáček. V této době si nikdo z přítomných neuvědomil, že to není
jejich setkání poslední.
Kačenka se vrátila domů. Každý den se však její obavy zvětšovaly. Stále více si
uvědomovala, jak se od sebe s Honzou vzdalují a odcizují. Bohatství a mamon mezi ně
postavily kamennou hráz. Usedavě plakala, když najatí muži bourali jejich chaloupku a
postavil se nový dům, přestala si rozumět i s maminkou, které bohatství také učarovalo.
Honza začal Kačenku nenávidět. Její prosby a varování nebral na vědomí. V opilosti ji i
několikrát uhodil. To vše pozorovala hadí královna a byla velmi ráda, jak se jí daří kazit
Kačenčin život. Ta si stále častěji vzpomínala na své přátele z krásných Orlických hor.
R. Doleček

Z historie naší obce
V roce 1838 na podzim začala stavba císařské silnice ze Žamberka do Jablonného nad Orlicí.
V roce 1868 postavena kostelní věž a hřbitovní zdi.
29.12.1888 lidé ještě orali, sněžilo až 15.1.1889.
Koncem roku 1908 započaty přípravy na výstavbu továrny na šle – Adolf Buchmuller čp. 78.
28.10.1918 do Líšnice přišly první zprávy o samostatnosti. Zpráva vyvolala velké nadšení a
lidé se scházeli u místního kostela. Za několik dní se začali vracet vojáci z ruské fronty.
Oficiální slavnost samostatnosti proběhla v Žamberku 8.11.1918 za účasti okolních obcí.
Z Líšnice se kromě zástupců obce zůčastnilo přes 200 občanů.
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3.9.1948 zemřel Dr. Eduard Beneš. V sokolovně uspořádán vzpomínkový večer se sportovní
akademií. Tento člověk přispěl po vyhoření staré budovy na výstavbu nové sokolovny.
V roce 1968 provedena oprava kostela, děkan Šimek a Dostál za podpory obecního úřadu.
Občané naší obce odpracovali zdarma 1354 hodin.
1988 obnova veřejného osvětlení v Zakopance a nová čekárna BUS.
1998 začínají práce na obecních symbolech.
2008 oprava a doplnění vybavení hasičského auta T-815 – Tvorba knihy o Líšnici.
2018- zvolen novým starostou ing. Pavel Štefek.
R. Doleček

Konec roku ve Šťastném domově
V uplynulých dvou měsících jsme
symbolicky ukončovali rok hned dvakrát.
Poprvé jeho teplou a slunnou tvář
prostřednictvím Podzimních jezdeckých her,
které se uskutečnily v neděli 14. října. Na
programu byly celkem 4 soutěže. Jízda
zručnosti s vodičem, jízda zručnosti bez
vodiče, parkur 50cm a parkur 80 cm. Celkem
se zúčastnilo 38 dvojic. Naše děti mezi
sebou soutěžily jako o život. I pro nás to byl
krásný zážitek, vidět, jak s radostí zúročují
svou často několikaletou, práci v jezdeckém klubu. Za darované ceny děkujeme Jezdeckým
potřebám Dulkaj, Bocus a.s. a Fitmin. V průběhu dne si děti mohly vyhrát i mimo jezdecké
kolbiště. Byla pro ně připravena soutěžní stezka, malování na obličej, nebo tvoření v našich
dílničkách.
Druhým zakončením bylo vánoční
setkání Adventní statek, které proběhlo
v odpoledních a podvečerních hodinách 14.
prosince. Při této příležitosti jsme se velice
rádi sešli s našimi klienty, spolupracovníky,
hosty a přáteli v prostorách chráněných
dílen a jezdeckého klubu, kde jsme společně
ochutnali vánoční čas všemi smysly. S milým
vystoupením přijely děti ze speciální školy
v Neratově. Stylovou ukázku jezdeckých
dovedností na koních plemene fjord
připravili členové JK. a Sbor z hor zapěl písně vánoční i nevánoční. Děti i dospělí si mohli
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vyzkoušet věštění z litého olova nebo výrobu skořápkových loděk. Neobyčejné odpoledne to
bylo pro naše klienty, kteří se mezi hosty pohybovali v převlečení za adventní postavy. To
vše za doprovodu gulášku, punče i vánočního cukroví. Světélka a mrazivá zasněžená krajina
krásně dokreslily předvánoční atmosféru.
My velice děkujeme za pomoc a podporu všem našim příznivcům a přátelům a těšíme
na shledání a spolupráci v nadcházejícím roce.
Do roku 2019 Vám přejeme jen to dobré. Pevné zdraví, radost ze života a otevřenou
mysl i srdce.
Bc. Michaela Kaplanová - Šťastný domov Líšnice, o.p.s.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen
VAK) na svém zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby,
jimiž je společnost vázána a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a
rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 takto:
3

bez DPH (Kč/m )

3

včetně 15% DPH (Kč/m )

Vodné

35,70

41,06

Stočné

38,70

44,51

Celkem vodné a stočné

74,40

85,57

Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační
podporou, vypracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního
prostředí ČR, stanovuje vývoj cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv.
„udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením
podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.
Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná
obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního
majetku vyžaduje, abychom v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících
infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku
ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu všem
vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního
majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a
technologických zařízení, a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se
promítlo také zvýšení cen materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů
zaměstnanců společnosti.
Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u
vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově
dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s
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průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy
zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život
každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně
zbytnými službami stále přijatelné.
Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami
stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost
stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však
musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU.
Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018 Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Tříkrálová sbírka 2019
Již podevatenácté přijdou koledníci s přáním štěstí, zdraví a pokoje do našich
domácností v sobotu 5.1.2019 a všem lidem nabídnou i možnost přispět potřebným z
našeho okolí.
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím,
samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě
podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové
sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku: - Sociálně terapeutické dílny Domácí hospicová péče - Pečovatelská služba - Rodinná centra - Sociálně-aktivizační služby
pro rodiny s dětmi - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Občanská poradna - Zařízení
pro osoby bez přístřeší - Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Přímá pomoc
lidem v nouzi.
V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo
do našeho regionu a využilo zejména v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské
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službě. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční
humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na počátku bylo slovo…
Slova. Valí se na nás z médií, na ulici i od nás samotných. Valí se na nás v obrovských
kvantech. Přitom už jen pouhé jediné slovo má obrovskou sílu. Schválně, komu z vás pouhé
slovo někoho druhého ublížilo? A koho naopak pouhé slovo potěšilo?
Ne nadarmo je v Bibli psáno, že na počátku bylo Slovo a že vše povstalo skrze něj a bez
něj nepovstalo nic, co je. Slovo. Často mu nepřikládáme žádný význam. Jenže Slovo, jak se o
něm píše v Knize knih, tvoří celý svět. A možná je celý náš život, vše, co se nám děje, jen
odrazem toho, jakým způsobem se svými myšlenkami a slovy nakládáme. Pokud totiž slovo
tvoří svět a bez něj není nic, pak není jedno, co si myslíme a co říkáme…
Budou Vánoce. Čas, kdy se aspoň na chvíli zastavíme. Čas, kdy se možná daleko více
podíváme do hloubky svého srdce. Čas, kdy bychom si možná mohli položit otázku, jak
daleko jsou slova, která vyslovujeme, od toho, co skutečně cítíme ve svém nitru. Čas. Kdy
bychom se možná mohli podívat na pohádky v kterých je mnoho o významu vyřčených slov.
V závěru pohádky Sedmero krkavců vypravěč říká: „Lidé si prostě vyprávějí ledacos. Hlavně
aby se to dobře poslouchalo. Ale ať už si vyprávějí cokoli, na pravdě to nic nezmění. Ta létá
někde vysoko nad námi. Tak vysoko, aby ji slova, ani dobrá ani zlá, nemohla nikdy doopravdy
zničit.“

Krásné Vánoce a rok
2019 plný lásky a radosti
přeje Obec Líšnice.
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